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SPRAWOZDANIE  

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB”  

ZA 2017 R. 

 

 

I. WSTĘP 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia  

Na dzień 31.12.2017 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zrzeszało 126 członków, w tym: 

a) 12 z sektora publicznego,  

b) 14 z sektora społecznego,   

c) 61 z sektora gospodarczego, 

d) 45 mieszkańców. 

Z pośród ww. sektorów część tych osób reprezentuje jednocześnie dwa sektory np. mieszkaniec                                                  

i przedstawiciel sektora społecznego lub mieszkaniec i przedsiębiorca. Ponadto 13 członków 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” zaliczana jest do sektora rybackiego, w tym 1 podmiot sektora 

publicznego, 1 podmiot sektora społecznego oraz 11 podmiotów sektora gospodarczego.  

 

 

2. Rachunki bankowe 

Stan środków na rachunkach bankowych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na dzień 31.12.2017 r. 

przedstawiał się następująco: 

• na rachunku podstawowym – 130.055,62 zł 

• na rachunku koszy bieżące i aktywizacja 2017 –  202,86 zł 

• na rachunku koszy bieżące i aktywizacja 2018 –  0,00 zł 

 

3. Na dzień 31.12.2017 r. skład II kadencji organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

przedstawiał się następująco: 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia 

b) Wiesław Ewertowski – Wiceprezes 

c) Beata Ryga-Krysiak – Skarbnik 

d) Karolina Stefaniak – Sekretarz 

http://www.7ryb.pl/
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e) Katarzyna Sałata - Członek Zarządu 

f) Bernard Kuliberda - Członek Zarządu 

g) Paweł Dreger - Członek Zarządu 

h) Ireneuszu Przydział – Członek Zarządu  

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący 

b) Joanna Hereć – Członek Komisji 

c) Przemysław Majchrzak – Członek Komisji 

 

Rada Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”  

1) Sektor gospodarczy (rybacki) 

a) Marek Szeszycki       

b) Wojciech Michalski  

c) Violetta Winiecka  

d) Robert Kowalewski  

e) Marek Hallas  

f) Roman Madaj  

g) Sylwia Król  

      2) Sektor społeczny 

a) Paweł Andrzejczak  

b) Robert Filipiak  

      3) Sektor publiczny  

a) Eugeniusz Kucner  

b) Łukasz Malczewski  

c) Bogusława Jagodzińska  

d) Tomasz Szrama  

       4) Mieszkańcy: 

e) Janusz Woźniak, 

f) Kamila Bąk.  

 

 

 

http://www.7ryb.pl/
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II. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 

23 maja 2017 roku w Margoninie w Restauracji Komfort odbyło się Sprawozdawcze Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w którym udział wzięły 65 osoby na 133 

wszystkich członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie było okazją do podsumowania działalności 

Stowarzyszenia za 2016 rok oraz przedstawienia  planów LGR „7 Ryb” dotyczących 

funkcjonowania w 2017 roku. Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes 

Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w drugim terminie 

zgodnie z zapisami § 19 ust. 5 b Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. Dalszą część Walnego 

poprowadził Pan Wiesław Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego 

Zebrania Członków. Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów 

Stowarzyszenia tj. Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno 

przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej 

Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Bałdyga przedstawił ocenę 

sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2016 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium 

dla Członków Zarządu. W dalszej części zebrania przedstawiano kolejno treść uchwał zgodnie z 

porządkiem obrad. Pani Prezes Dorota Knopczyńska przedstawiła plany Stowarzyszenia na 2017 

rok i podziękowała wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w 

realizacji jego celów Statutowych. Serdeczne podziękowania skierowała do wszystkich 

zaangażowanych w realizację założeń Lokalnej Strategii Rozwoju. 

  

 

III. REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

1. PODPISANIE ANEKSÓW DO UMOWY NA REALIZACJĘ LSR 

http://www.7ryb.pl/
mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl
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W dniu 9.06.2017 r. Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu oraz Pan Wiesław 

Ewertowski – Wiceprezes Zarządu podpisali aneks nr 2 do umowy o warunkach i realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Kolejny aneks nr 3 do ww. umowy został podpisany w dniu 20.06.2017 przez Panią Dorotę 

Knopczyńską - Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Ewertowskiego – Wiceprezesa Zarządu. 

 

IV. NABORY WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE  

W dniu 4.07.2017 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” ogłosiło 6 naborów wniosków, na które 

wnioski można było składać w okresie od dnia 26.07.2017 r.  do dnia 23.08.2017 r.,  godz. 15.30, 

w zakresie przedsięwzięcia: 

a) 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim - Nabór 1/2017, 

b) 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego – Nabór 2/2017, 

c) 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów –  

Nabór 3/2017, 

d) 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy – Nabór 4/2017, 

e) 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych –  

Nabór 5/2017 

f) 2.2.1 Rozwój  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Nabór 6/2017 

W związku ogłoszonymi naborami wniosków o dofinasowanie, decyzją Zarządu z dnia 

23.05.2017 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” przeprowadziło cykl szkoleń w dniu: 

a) 11 lipca 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Wyrzysk, w zakresie następujących 

przedsięwzięć: 

 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim  

 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego 

b) 13 lipca 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Oborniki, w zakresie następujących 

przedsięwzięć: 

 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów 

 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy 

c) 18 lipca 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, w zakresie następujących 

przedsięwzięć: 

 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych 

 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

http://www.7ryb.pl/
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W dniach 11-12.09.2017 r. odbywały się posiedzenia Rady dot. wyboru operacji do  

dofinansowanie. I tak Rada wybrała w ramach przedsięwzięcia: 

 1.1.1 – 2 wnioski do dofinansowania.  

 1.1.2 – 1 wniosek do dofinansowania.  

 1.2.2 – 14 wniosków do dofinansowania.  

 2.2.1 – 4 wnioski do dofinansowania.  

 2.2.2 – 7 wniosków do dofinansowania. 

 V. BIURO STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

FUNKCJONOWANIE LGR „7 RYB” – KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 

1) Umowy i wnioski  

1) W dniu 30.01.2017 r. w UMWW Pan Krzysztof Grabowski –Wicemarszałek 

Województwa Wielkopolskiego podpisał z przedstawicielami Stowarzyszenia  

LGR „7 Ryb”: Panią Beatą Rygą-Krysiak – Skarbnik Zarządu i Panem Wiesławem 

Ewertowskim – Wiceprezes Zarządu umowę o dofinasowania na operację w ramach 

działania „Koszty bieżące i aktywizacja na 2016 i 2017 r.  

 

http://www.7ryb.pl/
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2) W dniu 30.01.2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” złożyli wniosek o 

płatność za 2016 rok. Wniosek został rozliczony w dniu 2018 r. na kwotę 

dofinansowania 155.527,00 zł. 

3) Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu i Pan Wiesław Ewertowski – Wiceprezes 

Zarządu w dniu 16.03.2017 r. podpisali aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie na 

operację w ramach „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2017 rok.  

4) W ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja w 2017 roku”, Stowarzyszenie LGR 

„7 Ryb” poniosło wydatki kwalifikowalne w wysokości 289.345,83 zł, na następujące 

koszty: 

a)  operacyjne, w tym m.in. świadczenia członków Rady, diety członków organów 

Stowarzyszenia, koszty podróży służbowych członków organów LGR i 

pracowników Biura, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, 

usługi telekomunikacyjne, hosting i domena, prowadzenie rachunku bankowego do 

obsługi zaliczki, utrzymanie pomieszczeń biurowych, najem pomieszczenia 

biurowego, pieczątki, oprogramowanie antywirusowe, zakup materiałów biurowych 

i eksploatacyjnych,  

b) zatrudnienia, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników Biura LGR „7 Ryb”, koszty 

pracodawcy od wynagrodzenia pracowników Biura, świadczenia urlopowe 

pracowników Biura, badania okresowe pracowników, szkolenie BHP,  

c) szkoleń, w tym m.in. koszty podróży służbowych członków organów LGR oraz 

pracowników Biura, koszty pobytu służbowego członków organów LGR oraz 

pracowników Biura, szkolenia, spotkania dla beneficjantów zgodnie z planem 

komunikacji, koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty 

niż UMWW, MGMiŻŚ np. ODR, szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i 

pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń,  

d) związane z komunikacją zewnętrzną, w tym m.in. koszty podróży służbowej 

członków organów oraz pracowników Biura, ogłoszenia i artykuły w mediach 

związane z realizacją planu komunikacji i naborami, elementy promocyjne, 

e) finansowe w tym m.in. usługi finansowo – księgowe, usługa doradztwa prawnego, 

podatek od nieruchomości, 

f) animowanie LSR, w tym m.in. działania informacyjne dotyczące realizacji LSR.  

http://www.7ryb.pl/
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5) W dniu 13.10.2017 r. Stowarzyszenie LG R „7 Ryb” złożyło wniosek o dofinansowanie 

na koszty bieżące i aktywizacja na 2018 r.  

 

2. SZKOLENIA 

1) Decyzją Zarządu z dnia 18.04.2017 Stowarzyszenie w dniu 27.06.2017 r. w Urzędzie Gminy 

Wągrowiec zorganizowało 3 szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia oraz 

pracowników biura, które zostały przeprowadzone zgodnie z planem szkoleń stanowiącym 

załącznik do zawartej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, obejmujące takie zagadnienia jak: 

a) Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (w tym m.in. omówienie procedur 

na przykładowym wniosku) 

b) RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i 

doświadczeń własnych. 

c) Mechanizmy konsultacji społecznych  

  

  

 

W szkoleniach uczestniczyły 23 osoby. Ponadto osoby, które nie mogły uczestniczyć  w szkoleniu 

w powyższym terminie zostały przeszkolone 6.09.2017 r. 

2) Decyzją Zarządu z dnia 19.12.2017 Stowarzyszenie w dniu 29.12.2017 r. w Biurze LGR „7 

Ryb” zorganizowało szkolenia dla pracowników biura zgodnie z planem szkoleń stanowiącym 

załącznik do zawartej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, obejmujące takie zagadnienia jak Zasady prowadzania usług 

doradczych przez LGD. 

 

http://www.7ryb.pl/
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3.WYDARZENIA KULTURALNE ORGANOZWANE PRZEZ LGR „7 RYB” 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinasowanie Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało 

następuje wydarzenia kulturalne: 

1) Decyzją Zarzadu z dnia 3.04.2017 r., Stowarzyszenie zorganizowało konferencję  

pt. „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach PO RYBACTWO I MORZE 

2014-2020”, która odbyła się 1.06.2017 r. na Sali widowsiskowej w Łeknie (Gmina 

Wągrowiec). Celem konferencji było przedstawienie założeń bieżącej perspektywy 

finansowej 2014-2020 w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz 

przedstawienie innych tematów związanych z rybactwem. Uczestnicy konferencji mieli 

okazję wysłuchać interesujących prezentacji: 

  „Lokalna Strategii Rozwoju w ramach PO RYBACTWO I MORZE, 2014-

2020”, 

 Ogólne założenia priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-

2020”, 

 „Przegląd rybacki widziany w kontekście prasy branżowej”, 

 „Promocji spożycia ryb, czyli czego Jaś nie posmakuje, Jan nie będzie lubił”. 

  

2) Również decyzją Zarządu z dnia 3.04.2017 r., na terenie przy Sali widowiskiej  

w Łeknie w dniu 1.06.2017 odbył się konkurs  „Produkt Lokalny 7 Ryb”.  W konkursie 

wzięło udział 14 uczestników, którzy zgłosili produkty w dwóch kategoriach: produkty 

spożywcze, oraz wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze.  Komisja Konkursowa 

wyłoniła zwycięzców w obu kategoriach: 

a) Kategoria I  - produkty spożywcze: 

 I miejsce - Janina Kolińska - ser podpuszczkowy solankowy. 

 II miejsce - Grupa dla Rybna Wielkiego - zupa „ślepe ryby”. 

 III miejsce - Violetta Łochowicz - bracholińskie wiatraki. 

http://www.7ryb.pl/
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 b) Kategoria II – wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze: 

 I miejsce - Maria Tomczak - haft pałucki 

 II miejsce - Koło Hafciarskie przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu - haft 

pałucki 

 III miejsce - Krystyna Bylicka - torba ozdobna. 

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i pamiątkowe upominki. Wszystkie 

produkty zostały wpisane przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” na listę „Produkt Lokalny  

7 Ryb”. 

  

3) Decyzją Zarządu z dnia 26.06.2017r., LGR „7 Ryb” w dniu: 

- 5.08.2017 przy współpracy z PZW nr 120 Skokach zorganizowało Międzynarodowe 

Zawody Wędkarskie Kół Bardowick – Skoki nad Jeziorem Borowie. W zawodach udział 

wzięło 16 wędkarzy z  czego 8 wędkarzy z PZW Skoki, natomiast pozostałe 8 osób 

reprezentowało Niemieckie miasto Bardowick. W podziękowaniu za udział w zawodach 

każdy uczestnik otrzymał medal, dyplom oraz kubek reklamowy Stowarzyszenia „7 

Ryb”, a dla zwycięzców zarówno ze strony Niemieckiej jak i Polskiej przygotowano 

puchar. Nagrody wręczyli przedstawiciele Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego nr 

120 w Skokach oraz Pani Karolina Stefaniak - Sekretarz Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. 

  

- 17 września 2017 r. na Jeziorze Siekiera w Szamocinie - odbyły się zorganizowane przez nasze 

Stowarzyszenie oraz dzięki współpracy PZW Szamocin - Drużynowe Zawody Wędkarskie Rodzin 

http://www.7ryb.pl/
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Wędkujących. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, jednak ze względu na ograniczoną 

liczbę uczestników w rywalizacji wzięło udział 20 zawodników. Drużyny podzieliły się na grupy 

dwuosobowe i przystąpiły do wędkowania. Choć ryby zbyt chętnie „nie brały”, to najważniejsze, 

że piękna pogoda dopisywała i  zawody zakończono niezłym wynikiem. Po zważeniu ryb, 

wyróżniliśmy grupę faworytów. Puchary, oraz dyplomy wręczył Prezes Koła PZW Szamocin Pan 

Jacek Walczak. Na zakończenie wszyscy uczestnicy mieli okazję posilić się smacznym obiadem 

zakupionym przez Stowarzyszenie u lokalnego restauratora. 

 

-10.09.2017 - Stowarzyszenie „7 Ryb” wzięło udział w VII Międzysołeckich Drużynowych 

Spławikowych Zawodach Wędkarskich, do których przystąpiło 13 drużyn. Zawody odbyły się na 

Jeziorze Młotkowieckim w miejscowości Młotkówko należącym do gminy Wyrzysk. Najlepszą 

drużyną okazała się drużyna z Osiedla nr 6 w Wyrzysku, drugie miejsce w zawodach zajęło 

Sołectwo Osiek nad Notecią, natomiast na trzecim miejscu uplasowało się Sołectwo Wyrzysk 

Skarbowy. Nagrody w postaci gofrownic dla zwycięzców wręczyła Burmistrz Wyrzyska Pani 

Bogusława Jagodzińska oraz Członek Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” Pan Ireneusz 

Przydział. 

 

- 24.09.2017 - nad rzeką Wartą w Obornikach mieliśmy okazję zorganizować Zawody 

Wędkarskie spławikowo-gruntowe o Puchar Jesieni Młodzieży i Seniorów. Do zawodów 

wędkarskich przystąpiło 35 osób w dwóch grupach wiekowych.  Na 1 miejscu uplasował się Pan 

http://www.7ryb.pl/
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Jarosław Nowicki, 2 miejsce zajął Pan Michał Więczkowski, 3 miejsce zdobył Pan Dawid. Po 

ogłoszeniu wyników i wręczeniu pucharów oraz upominków przez Radnego Gminy Obornik oraz 

członka Zarządu naszego Stowarzyszenia Pana Pawła Dregera, imprezę zakończono 

poczęstunkiem. 

  

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w dniu 5.11.2017 r., zorganizowało II konkurs 

kulinarny „Smaki 7 Ryb”, który odbył się podczas XI Gali Rzeczy Ciekawych w Skokach. Celem 

głównym konkursu była popularyzacja spożycia dań z ryb wśród lokalnej społeczności 

zamieszkującej obszar zależny od rybactwa i związanej z działalnością Stowarzyszenia LGR    

„7 Ryb”. W konkursie udział wzięło 7 drużyn z obszaru Stowarzyszenia.  Wszyscy uczestnicy 

stanęli na wysokości zadania i przygotowali wspaniałe potrawy z ryb, przez co Jury miało nie lada 

wyzwanie aby wybrać zwycięską potrawę. Po degustacji potraw i długich obradach Jury wyłoniła 

zwycięzców II konkursu kulinarnego „Smaki 7 Ryb” i tak : 

*I miejsce zajęło Stowarzyszenie Pisanki za przygotowanie potrawy pn. "Dorsz pod pierzynką" – 

nagroda 500 zł, 

*II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Kobylec, za przygotowanie potrawy  pn. 

"Prawdziwie domowy paprykarz po polsku" – nagroda 300 zł, 

*III miejsce zajęła Pani Monika Zawierowska – Srocka za przygotowanie potrawy  pn. "Zupa 

krem z ryby z sosem Chrzanowym” – nagroda 200 zł. 
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4. PLAN KOMUNIKACJI 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 27 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 17.05.2016, Stowarzyszenie złożyło  

w dniu 10.11.2016r., harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na 

I i II półrocze 2017 roku wraz ze zmianą z dnia 14.06.2017 r., która została zaakceptowana przez 

UMWW w dniu 23.06.2017 r.  

1) Zgodnie z planem komunikacji na I półrocze 2017 r. Stowarzyszenie poinformowało 

potencjalnych wnioskodawców o najbliższych terminach naborów, zakresie i warunkach 

wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinasowanie. W ramach tego 

Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w 

bieżącym roku „LSR 2017”, w tym zamieszczono 12 ogłoszeń na stronach/portalach 

internetowych, przekazano informację w 100 % gmin członkowskich, wysłano 141 e-mail, 

przeprowadzono 3 bezpłatne spotkania informacyjne na temat o najbliższych terminów 

naborów, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać 

dofinasowanie. Spotkania zostały przeprowadzone: w dniach 22.06.2017 r w Urzędzie 

Miasta i Gminy Rogoźno, 28.06.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki, 29.06.2017 r  

w Szamocińskim Ośrodku Kultury. 

 

2) Zgodnie z planem komunikacji na II półroczu 2017 r. : 

- Przekazano ankietę osobom korzystającym z doradztwa i składającym wnioski o 

dofinansowanie, 

- Przeprowadzono 10 wywiadów indywidulanych z w zakresie ewentualnych problemów 

związanych z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR. 

Ponadto w dniu 21.11.2017 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” złożyło harmonogram realizacji planu 

komunikacji Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na I i II półrocze 2018, który został zaakceptowany 

przez UMWW w pismem z dnia 28.11.2017 r. 

http://www.7ryb.pl/
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5. UDZIAŁ LGR „7 RYB” W SZKOLENIACH 

Przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w 2017 r. uczestniczyli w szkoleniach celem 

poszerzania swojej wiedzy i tak: 

1. W dniu 3 lutego 2017 r. na zaproszenie UMWW w Poznaniu, Pani Natalia Elmann 

Specjalista ds. wdrażania LSR wzięła udział w szkoleniu, które odbyło się w siedzibie urzędu. 

Szkolenie dotyczyło realizacji operacji w roku 2017 przez Partnerów KSOW  

w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.  

2. W dniu 7 luty 2017 r. Pani Danuta Pisarska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” wzięła udział w 

spotkaniu odbywającym się w Warszawie obejmującym omówienie dokumentów 

wdrożeniowych dotyczących wsparcia w ramach realizacji Rybackich Lokalnych Strategii 

Rozwoju 2014-2020. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa.  

3. W dniu 28.02.2017 r. Pani Natalia Elmann oraz Pani Danuta Pisarska uczestniczyły  

w spotkaniu w UMWW w Poznaniu w zakresie „działań wsparcie przygotowawcze  

i realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące  

i aktywizacja, objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

4. W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Warszawie, Pani Natalia Elmann wzięła udział  

w szkoleniu organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

poświęconym przygotowaniu Rybackich Lokalnych Grup Działania do ogłaszania naborów 

wniosków w ramach wdrażania LSR. 

5. W dniach 2-3. 10. 2017 r pracownik Biura Natalia Elmann uczestniczyła w szkoleniu pt. 

,,Rybackie Lokalne Grupy Działania -   koszty bieżące i aktywizacja oraz ochrona danych 

osobowych w ramach Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze” organizowanym przez MGMiŻŚ 

6. W dniach 20 – 22 listopada 2017 r. –  pracownik biura Natalia Elmann na uczestniczył w 

seminarium pt. Integrowanie akwakultury w społecznościach lokalnych organizowanym przez 

Farnet w miejscowości Weiden  

http://www.7ryb.pl/
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6. KONTROLE 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. przeprowadził 3 kontrole w 

Stowarzyszeniu LGR „7 Ryb” w dniu: 

1) 20 – 21 listopada 2017 r. – kontrola wykonania zadań objętych wnioskiem o płatność za 

2016 r.  

2) 12.12.2017 r. – kontrola wywiązania się z zapisów §5 umowy ramowej,  

3) 29.12.2017 r. – kontrola podczas szkolenia. 

7. POZOSTAŁE WYDARZENIA 

Stowarzyszenie LGR w ramach promocji PO Rybactwo i Morze 2014-2020 zakupiło materiały 

promocyjne wydało ulotkę informacyjną, folder promujących lokalne produkty oraz materiały 

promocyjne.  

  

V. ZARZĄD. 

1. POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

W 2017 r. odbyło się łącznie 13 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 

Ryb”. Przedmiotem obrad podczas posiedzeń Zarządu było przede wszystkim omawianie 

spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. 

Podjęto m.in. uchwały w sprawie: 

1) przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia oraz wykreślenia członków   przyjęto 3 

członków, wykreślono 4 członków), 

2) zmiany/aneksowania Polityki rachunkowości Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, 

http://www.7ryb.pl/
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3) przystąpienia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” do partnerów Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich, 

4) zwolnienie z opłaty członkowskiej członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, 

5) przyjęcie opracowanych projektów aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zmian 

kryteriów wyboru operacji, 

6) zatwierdzenie zmienionego harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie 

wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, 

7) akceptacja kosztów organizacji uroczystego otwarcia ścieżki „Segreguję, bo wiem” 

podczas festynu rodzinnego organizowanego przez MSOK, 

8) zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb”, 

9) zatwierdzenie zmienionego harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2017, 

10) wystąpienia do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

11) wysokości świadczenia członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

za ocenę wniosków w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego, 

12) akceptacji kosztów organizacji uroczystego otwarcia ścieżki „Wodny Świat” podczas 

festynu rodzinnego organizowanego przez Gminę Wyrzysk, 

13) zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu komunikacji na rok 2018. 

VI.RADA   

Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” stanowi odrębną część, która zostanie 

przedstawiona na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.   

VII . KOMISJA REWIZYJNA 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”  stanowi odrębną część, 

która zostanie przedstawiona na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia.   

VIII. POZOSTAŁE WYDARZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

1) Decyzją Zarządu z dnia 3.03.2017r., pracownik Biura Natalia Elmann w dniu 23.04.2017 

uczestniczyła w wydarzeniu kulturalnym pn. NA OCZKO, PUPY I LESZCZOKA, CZYLI 

http://www.7ryb.pl/
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O TRADYCJNYM ŁOWIENIU RYB, które odbyło się w Jaraczu.  Wydarzenie zostało 

zorganizowane przez Muzeum Młynarstwa i Urządzeń Wodnych w Jaraczu. Stowarzyszenie 

LGR „7 Ryb” zorganizowało stoisko na którym pracownik Biura udzielał informacji w 

zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju i osi 4 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014-2020. 

 

2) Decyzją Zarządu z dnia 3.04.2017r., w dniu 4 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej „Segreguję, 

bo wiem”, na terenie MSOK w Kopaszynie, które miało miejsce podczas Festynu 

Rodzinnego na terenie MSOK.  Ścieżka powstała z inicjatywy Stowarzyszenia LGR  

„7 Ryb”. Oficjalne otwarcie ścieżki rozpoczęło się symbolicznym aktem przecięcia wstęgi, 

przez przedstawicieli LGR „7 Ryb” w osobach Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu 

oraz Pan Wiesław Ewertowski – Wiceprezes Zarządu oraz zaproszonych gości: Prezesa 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów Pana Waldemara Szygendę, Wójta Gminy 

Damasławek Pana Jacka Matysiaka oraz chętne dzieci. Po uroczystości otwarcia ścieżki, 

pracownicy Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przeprowadziło konkursy powiązane z 

tematyką segregacji śmieci. Pierwszy konkurs dla dzieci do lat 8, polegał na wykonaniu 

pracy plastycznej na temat ekologii, recyklingu i segregacji. Drugi konkurs przeznaczony 

dla starszych dzieci od lat 8, to „koło wiedzy”- quiz złożony z 10 pytań m.in. na temat 

prawidłowej segregacji, wiedzy o polskich Parkach Narodowych. Komisja konkursowa 

wyłoniła I, II, oraz III miejsce zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie.  Po 

przeprowadzonej ocenie członkowie Komisji konkursowej: Pani Dorota Knopczyńska – 

Prezes Zarządu,  

Pan Wiesław Ewertowski – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Grzegorz Bałdyga wręczyli 

zwycięzcom dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, pozostałe dzieci biorące udział w konkursie 

otrzymały nagrodę pocieszenia. Podczas otwarcia Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” promowało 

spożycie ryb słodkowodnych poprzez sfinansowanie darmowego poczęstunku dla 

uczestników.  
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3) Decyzją Zarządu z dnia 12.06.2017r., w dniu 2 lipca 2017 r. Stowarzyszenie dokonało 

uroczystego otwarcia ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat” podczas Festynu Rodzinnego 

organizowanego przez Gminę Wyrzysk. Otwarcie ścieżki rozpoczęło się symbolicznym 

aktem  przecięcia biało-czerwonej wstęgi, przez przedstawicieli LGR „7 Ryb” Panią Dorotę 

Knopczyńską – Prezesa Zarządu oraz Pana Wiesława Ewertowskiego oraz zaproszonych  

gości: Burmistrza Wyrzyska Panią Bogusławę Jagodzińską, Pana Ireneusza Przydziała, 

Przewodniczącego Rady Gminy Wyrzysk Pana Stefana Rymera oraz chętne dzieci. Po 

uroczystości otwarcia, pracownicy Biura Stowarzyszenia „7 Ryb” przeprowadzili dwa 

konkursy powiązane z tematyką flory i fauny, w tym ryb słodkowodnych występujących na 

obszarze Wielkopolski, w których udział wzięły dzieci. Pierwszy konkurs dla dzieci do lat 8, 

polegał na wykonaniu pracy plastycznej, natomiast drugi konkurs przeznaczony był dla 

starszych dzieci. Komisja konkursowa wyłoniła I, II, oraz III miejsce w obu kategoriach. 

Każde ze zwycięskich dzieci otrzymało dyplomy, oraz atrakcyjne nagrody, pozostałe dzieci 

biorące udział w konkursie otrzymały nagrodę pocieszenia. Podczas otwarcia 

Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” promowało spożycie ryb poprzez sfinansowanie darmowego 

poczęstunku dla uczestników. 
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IX. POZOSTAŁE WYDARZENIA 

1) Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Oborniki członek Zarządu Pan Bernard 

Kuliberda uczestniczył w Tradycyjnym Toaście Noworocznym, który odbył się 27.01.2017 

w Objezierzu.  

2) W dniu 19.12.2017 r. w Biurze Stowarzyszenia  LGR „7 Ryb” odbyło się spotkanie  

z udziałem przedstawicieli Gmin członkowskich Stowarzyszenia, członkami organów 

Stowarzyszenia i pracownikami Biura, podsumowujące działalność Stowarzyszenia  

w 2017 r.  
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